
Månedsbrev for Gresshoppene 
Mars 
 

I februar har vi … 

- gått flere fine turer til skogområder i nærheten for å øve 

på å bevege oss i ulent terreng, samt bli kjent med skogen og alt den har å 

by på. 

- fått et nytt barn på avdelingen (siste tilskudd i gruppen) og hatt tilvenning 

med han. 

- markert samenes dag. Barna fikk trekke bilder i samlingsstund og da var 

det blant annet bilde av reinsdyr, samedrakt/samekofte, lavvo, skaller 

(samiske sko) og flagg.  
 

- jobbet videre med boken «minsten og den fine kroppen». Vi har hatt et 

stort fokus på å bli kjent med denne boken i lesegrupper og nå kan vi se at 

alle barna er med å synge om kroppen og peke på kroppsdelene når vi sier 

«alle barna tar på hodet», «alle barna tar på nesen sin» og «alle barna tar 

på magen sin». Dette synes barna er kjempe gøy. 
 

- hatt flere kjekke formingsaktiviteter der barna har fått vært kreative, brukt 

fantasien og hatt tilgang på forskjellige type materialer. Barna har lagd 

flere kunstverk både sammen i grupper og alene, hvor de har fått lekt seg 

med blant annet paljetter, lim, maling og fjær. Vi har brukt det de har 

laget som pynt på avdelingen til valentinsdagen, fastelavn og fargefest. 

 
- markert fastelavn. Vi koste oss med hjemmelagde boller og krem. 

- hatt fargefest med disko, ansiktsmaling, dans og musikk. Til lunsj spiste 

vi pølse og pasta, og til frukten hadde vi fruktspyd med blåbær, 

vannmelon, jordbær, honningmelon og ananas.  



I mars skal vi … 

- markere barnehagedagen 14. mars. 

- tilbringe mye tid ute på barnehagens 

uteområde og på turer i nærområdet. Siden vi går inn i mars og det er en 

vårmåned, skal vi på turene fremover se om vi kan finne vårtegn. 

- ha lekegrupper og språkgrupper. 

- runde av med tema «Kroppen min» og ha påske som tema frem til 

påskeferien. 

- ha påskeaktiviteter og lage påskepynt. 

- lage rundstykker til påskekaffen. 

 

 

Hipp hurra for månedens bursdagsbarn!  

Nora fyller to år 4. mars 

 

 

Viktige datoer 

- 13. mars skal Ambika begynne å jobbe 100% hos oss.  

- 14. mars markerer vi barnehagedagen. 

- 14. mars skal Sidney ha foreldresamtaler med sin barnegruppe. Sunniva 

vil sende ut innkallelse til sin barnegruppe etter påsken. 

- 17. mars skal alle ha levert inn ferielapper for påsken.  

- 30. mars ønsker vi alle foresatte velkommen til påskekaffe fra klokken 

15:00 til klokken 16:00. Det vil være selvforsyning av hjemmelagde 

rundstykker med mye godt pålegg. Vi ordner kaffe, te og juice. 


